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 ملخص

 الّسادس واألهداف من هذا البحث هو الكشف عن حروف الجّر التي يتعّدى بها الفعل في كتاب القراءة 
ّ
الوافية املقّرر للّصف

والكشف عن معاني األفعال املتعّدية بحروف الجّر في هذا الكتاب. وللحصول على األهداف املرجّوة استخدم الباحثون 

ق باألفعال املتعّدية. ولتحليل هذه املسألة انتهج الباحثون املنهج 
ّ
املنهج املكتبّي حيث قام الباحثون بمطالعة الكتب ما يتعل

الوصفّي الّتحليلّي وتحليل املحتوى للحصول على النتائج الوثيقة. أّما نتيجة البحث فهي: أّن حروف الجّر التي يتعّدى بها 

 الّسادس فهي حرف على في 
ّ

جملة وحرف من في  12جملة وحرف عن في  28الفعل في كتاب القراءة الوافية املقّرر للّصف

جمل. وتقع هذه أالفعال  10جملة وحرف الالم في  25جمل وحرف الباء في  7ي في جمل وحرف ف 9جملة واحدة وحرف إلى في 

فعال. و قد اختلفت معاني األفعال بسبب اختالف حروف الجّر التي  58جملة التي يشتمل فيه  92املتعّدية بحرف الجّر في 

ت معاني األفعال املتعّدية بحرف الجّر وتبقى يتعّدى بها، فتسّمى هذه األفعال املتعّدية أفعاال متعديا بحرف الجّر. وقد ثبت

 معانيها.

 ..األفعال؛ املتعّدية؛ حروف الجّر؛ القراءة الوافية  : املفتاحيةالكلمات 

Abstract 
 

The goals of this study are to discover the prepositions through which the verb transcends in the 
comprehensive reading book for class six, as well as the meanings of transitive verbs with prepositions 
in the comprehensive reading book for class six. To achieve the desired results, the researcher used the 
literature method, which entailed reading books about transitive verbs. The researcher adopted the 
descriptive-analytical approach and analyzed the content to obtain the documented results. As for the 
result of the research, it is that the prepositions that transcend the verb in the adequate reading book 
for the sixth grade are Harf  ̔ala on in 28 sentences and Harf an in 12 sentences, and Harf min in one 
sentence, Harf il in 9 sentences, Harf fī in 7 sentences, Harf ba̕ in 25 sentences, and Harf lam in 10 
sentences. These transitive verbs with a preposition are found in 92 sentences, in which 58 verbs are 
included. The meanings of the verbs have differed because of the different prepositions that transitive 
verbs have, so transitive verbs are called prepositions. The meanings of transitive verbs with a 
preposition have been established, and their meanings remain. 
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 املقدمة 

 

زم هو ما يكتفي بفاعله وال يحتاج إلى مفعول به كـ: ذََهَب وَجلََس.الفعل  ا  1الّلا أما

ـ : قََرأَ وَكتََب. وقد يتعداى الفعل  الفعل المتعداي فهو الفعل الاذي يحتاج إلى مفعول به ك

زم بأحرف الجرا حتاى يصبح متعدايا، حيث أنا هذه األحرف المختلفة تؤداي إلى  الّلا

وذلك ألنا لها وظيفتين، أوالهما: جمع عناصر الجملة  2لمتعدادة.تغيير المعاني ا

وتقويتها، وثانيتهما: وظيفة معنوياة وهي تلخاص الجملة حيث تحلا أحرف الجرا 

محلا الكلمات أو التاعبيرات أو الجمل وتبيان معناها. وليس للتاعدية بحرف الجرا 

ل تختار للتاعدية األحرف األصليا وشبهه حرف معيان يجب االقتصار عليه وحده ب

 3المناسبة بسياق الكّلم حتاى اتاضح المعنى.

 

يتهما في دراسة  زم ألهما وقد اهتما الناحاة بهذا البحث يعني عن الفعل المتعداي والّلا

اللاغة العربياة. وقد الحظ الباحثون بعض الطلبة إذ أصابتهم الصاعوبة في استخدامهما 

زم، وإناما يفهمون أنا الفعل المتعداي حيث لم يفهموا أحكام الفعل ال متعداي والّلا

زم يبقى في حكمه كما يفهم البعض أنا الفعل المتاصل بحرف الجرا هو فعل  والّلا

. فبهذه الحروف قد تغيار المعنى وتبقى.   الزم مع أناه قد يكون متعدايا بحرف الجرا

 

معنون بعنوان:  واعتمادا على بحث قدمها مريا ألفى فطريانا بنت محمود وهو

ة أدهم في رواية "أوالد حارتنا"   (Adam)"األفعال المتعداية بحروف الجرا في قصا

لنجيب محفوظ )دراسة تحليلياة داللياة( حيث وجدت الباحثة في هذا البحث واحدا 

وسبعين فعّل متعدايا بحروف الجرا التي تشتمل على سبعة حروف منها: في و إلى 

                                                             
 القواعد األساسياة في النحو والصرف لتّلميذ المرحلة الثانوياة وما مستواها ,يوسف الحامدي 1

 .25(, 1995لشؤون المطابع األميرية, )القاهرة: الهيئة العامة 
2 Moch Iqbal, “Mempelajari Koneksitas Antara Charf Jarr Dan Fi’il Untuk Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab,” Maharaat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1, no. 01 (2018): 20. 
فيعةالناحو الوافي مع ربطه باألساليب  ,عبااس حسن 3  , ,(.n.dالقاهرة: دار المعارف بمصر )الرا

161. 
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لى وا لّلم. ومن هذا البحث استنتج الباحثون أن األفعال و الباء و عن و من و ع

 المتعداية بحرف الجرا تنقسم إلى قسمين هما: األفعال المتعداية بحروف الجرا لم يتغيار 

واألفعال المتعداية بحروف  ،memandangمعناها مثل كلمة نظر + إلى لها معنى 

 menganiaya. 4الجرا يتغيار معناها مثل كلمة اعتدى + على لها معنى 

و أما البحث الذي قدمته ديانة العليا، المعنون بعنوان تعلاق حروف الجرا ومعانيها 

حرفا من  253في سورة القصص )دراسة تحليلياة نحوياة(، إذ أظهرت فيه الباحثة 

أحرف من حروف الجرا الزائدة التي تشتمل على بعض     6ياة وحروف الجرا األصل

ا حروف  حروف الجرا منها من و إلى والكاف و الّلم و الباء و في و على و عن. أما

الجرا األصلياة المتعلاقة بالفعل أي المتعلاق منه فورد فيه أحد عشر تعلاقا مع ذكر 

 5المعاني المختلفة. 

 

يوسرى بالبحث فيها تحت عنوان: "تعدية األفعال بجانب ذلك قامت أوكتارينا 

بحروف الجرا في القرآن الكريم الجزء الثّلثين )دراسة تحليلياة عن معاني حروف 

الجرا التي تعداى األفعال(". بعد فراغها من إجراء البحث وتحليل الجزء الثّلثين، 

فعّل، فاألفعال  وجدت الباحثة أنا األفعال المتعداية بحروف الجرا فيه تبلغ عشرين

المتعداية بالباء تتمثل في أربع عشرة أية، واألفعال المتعداية بـ"عن" تتمثل في أيتين، 

واألفعال المتعداية بـ "في" ثّلث آيات، واألفعال المتعداية بـ "من" تتمثل في ثّلث 

ا "إلى" و "على"  آيات كذلك، واألفعال المتعدية بالّلام تتمثل في ثّلث آيات، وأما

 6تتمثّلن في آيتين.ف

 

وانطّلقا من ذلك تبين أن هذا البحث ما زال مرتبطا بالبحوث السابقة، فأراد 

الباحثون في هذة المقالة القصيرة أن يبحثوا في األفعال المتعداية بحرف الجرا في 

                                                             
في )Adam (األفعال المتعداية بحروف الجرا في قصاة أدهم“مريا ألف فطريانا بنت محمود,  4

)جامعة سونان كاليجاكا اإلسّلمياة ” )دراسة تحليلياة داللياة(.لنجيب محفوظ ’ أوالد حارتنا‘الرواية 

 .1(, 2018الحكومياة, 
)جامعة ” ة(.تعلاق حروف الجرا ومعانيها في سورة القصص )دراسة تحليلياة نحويا “ديانة العليا,  5

 .1(, 2017الحكومياة سمارانج, 
تعدية األفعال بحروف الجرا في القرآن الكريم الجزء الثّلثين )دراسة تحليلياة “أوكتارينا يوسرى,  6

 .1 ,(.n.d ,بجامعة بوكيت تنجي اإلسّلمياة الحكومياة) ”.عن معاني حروف الجرا التي تعداى األفعال(
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ر للصافا الساادس بحيث وجدوا فيه األفعال المتعدادة منها  كتاب القراءة الوافية المقرا

ا الكتاب فهو كتاب ألافه المؤلاف لتستخدمه األفعا  ل المتعداية بحرف الجرا فيه. أما

 

المعاهد الدينياة والمدارس الداينياة والمدارس الثاانوياة الداينياة والمعاهد التاربوياة التي 

وفي هذا الكتاب، موضوعات من الحكايات العربياة   7هي من نفس المستوى.

المتعدداة وتعديّلت ومفردات في آخر كلا الموضوع وبعض أسئلة من كلا 

الموضوع. وتشتمل المفردات الموجودة في هذا الكتاب على األسماء واألفعال 

زمة. رغبة في مساعدة طلبة اللاغة العربياة في زياد نة من المتعداية والّلا ة المتضما

، فأراد  ة في األفعال المتعداية بحرف الجرا ة خاصا المفردات اللغوياة والمعارف العاما

 الباحثون أن يبحثوا فيها فيه، ألنا االعتناء بتعدية األفعال مهما عند طلبة اللاغة العربياة.

 

 منهج البحث

 

لنا منهج البحث هو الطريقة الواضحة والخطة المرسومة. وهو البرنامج الذي يمهد 

السبيل للوصول إلى الحقيقة أو الطريقة المؤدية إلى االكتشاف عن الحقيقة الكامنة 

في العلوم النظرية. استخدم الباحثون المنهج المكتبيا حيث قام باالطّلع على الكتب 

ولتحليل هذه المسألة انتهج الباحثون المنهج الوصفيا  8التي تتعلاق باألفعال المتعداية.

فأخذوا بالمعلومات   9ليل المحتوى للحصول على النتائج الوثائقية.التاحليليا وتح

لياة وهي األفعال المتعداية بحروف الجرا في  المتعلاقة بهذه المسألة من المصادر األوا

ر للصافا السادس بكلاياة المعلامات اإلسّلمياة بمعهد دار  كتاب القراءة الوافية المقرا

ة في تحليل هذه المسألة هي الكتب النحوياة خاصاة السّلم كونتور. و المصادر الثانويا 

مما فيها موضوع تعدية األفعال بحروف الجرا ومعانيها وبعض البحوث العلمياة 

 والمقاالت  والمعلومات والكتب والدورياة المتعلاقة بهذا البحث.

                                                             
ر للصافا السادس ,أمام سوبكر أحمد 7  .4(, 2002)إندونيسيا: دار السّلم,  القراءة الوافية مقرا

8  Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan; Library Research, (Malang: Literasi Nusantara, 

2019), 25. 
9  Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian; Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada 

Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336. 



Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 

Volume 8, No 1, 2022 

 

51 

 نتيجة البحث ومناقشتها

 

ر  بعد أن حلل الباحثون األفعال المتعداية بحرف الجرا في كتاب القراءة الوافية المقرا

 األفعال المتعداية بحروف الجرا الواردة للصافا الساادس، واكتشف أن هناك بعض 

 

ر للصافا السادس بكلاياة المعلامات اإلسّلمياة بمعهد  في كتاب القراءة الوافية المقرا

أنا حروف الجرا التي يتعداى بها الفعل في كتاب القراءة الوافية  دار الساّلم كونتور،

ر للصافا الساادس فهي: "على" وتتمثل في   12جملة و"عن" تتمثل في  28المقرا

 7جمل و"في" تتمثل في  9و"من" تتمثل في جملة واحدة و"إلى" تتمثل في  جملة

، وتتوزع هذه جمل 10جملة و"الّلم" تتمثل في  25جمل و"الباء" تتمثل في 

فعّل. وقد اختلفت معاني  58جملة مشتملة على  92أالفعال المتعداية بـ"على" 

ى األفعال المتعداية  األفعال بسبب اختّلف حروف الجرا التي يتعداى بها، فتسما

قد ثبتت معاني األفعال   10مثل الحرف عن، في، إلى، الباء وغيرها.  بحرف الجرا 

 المتعداية بحرف الجرا وتبقى معانيها.

 

يعتمد الباحثون في تحليل هذه المسألة على المعاجم المتعددة منها المنجد ومعجم 

األفعال المتعداية بحرف للشيخ موسى بن محمد بن الملياني األحمدي، إذ وجدوا 

ها: على و عن و في و إلى بعض حروف الجر الواردة في كتاب القراءة الوافية من

و من و الّلم و الباء مع معاني األفعال المختلفة بسبب تعديتها بها، فيعرض 

 الباحثون بعض األفعال المتعداية بحروف الجرا ومعانيها كما يالي:

 

 األفعال المتعدية بـ "على"

 

بمعنى أََرى األفعال المتعدية بـ على  في هذا الكتاب مثل فعل َعَرَض يَْعِرُض َعلَى 

أَْصنَافًا ُمَشابَِهةً في موضوع المثل  يَْعِرَض َعلَْيهِ  يُِرْي  في جملة بَِل الَواِجُب أَنْ 

                                                             
10  Laith Salman Hassan Hadla Ala Eddin Sadeqa, “Contrastive Syntax Transitivity in Arabic and 

English,” International Journal of Innovation, Creativity and Change 8, no. 9 (2019): 196, 

https://www.ijicc.net/images/vol8iss9/8914_Sadeq_2019_E_R.pdf. 
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. والمثال اآلخر مثل 233صفحة   الكامل للبائع في معجم األفعال المتعداية بحرف،

َّلةُ َوالسََّّلمُ َجلََس َعلَيْ  فعل أَثْنَى يُثْنِْي َعلَى بمعنى َمدََح يَْمدَُح في جملة َوقَدْ   ِه الصَّ

َعلَى َرَجٍل في موضوع أثر األخّلق اإلسّلمياة في معجم األفعال المتعداية  َويُثْنُْونَ 

. و المثال اآلخر مثل فعل َوقََف يَِقُف َعلَى بمعنى َعِلَم يَْعلَُم وفَِهَم 28بحرف، صفحة 

 439بحرف، صفحة  يَْفَهُم في موضوع اإلحصاء العام في معجم األفعال المتعداية

 َعلَى . وفعل "أَْطلََع يُْطِلُع َعلَى" بمعنى نََظَر يَْنُظُر وَعِلَم يَْعلَُم في جملة واإِلْطَّلعُ 

ِة في موضوع اإلحصاء العام في معجم األفعال المتعداية  َحالَتِِهْم الِعْلِميَِّة َوالِصحَّ

 َكهُ في جملة َوأَنْ . وفعل "َحَصَل يَْحُصُل َعلَى" بمعنى َملَ 218بحرف، صفحة 

الُحُكْوِميَِّة في موضوع  ُعقُْوٍد بِنَْقِل بََضائَِع ُمْختَِلفٍَة ِللَمَصاِلحِ  يَْحُصَل ااِلتاَِحادُ َعلَى

 .138األسطول التجاريا في المنجد في اللاغة واألعّلم، صفحة 

 

 . قد اتاضح أن معاني األفعال المتعداية بحرف الجرا متعدادة حسب حرف الجرا

ولتحقيق اليبانات الواردة، يضع الباحثون معاني األفعال المتعداية بحرف الجرا في 

ته. والجملة هي ما يلي : فعل َعَرَض يَْعِرُض  جملة مفيدة لمطابقة المعنى وصحا

أَْصنَافًا ُمًشابَِهةً . فلها المعنى  بَِل الَواِجِب  يَْعِرَض َعلَْيهِ  َعلَى المثال بَِل الَواِجُب أَنْ 

َّلةُ  أَْصنَافًا ُمًشابَِهةً. و فعل أَثْنَى يُثْنِْي َعلَى المثال َوقَدْ  يُِرْيهِ  نْ أَ  َجلََس َعلَْيِه الصَّ

َّلةُ َوالسََّّلمُ  . فلها المعنى َوقَدْ َعلَى َرَجلٍ  َويُثْنُْونَ  َوالسََّّلمُ  . يَْمدَُحْونَهُ وَ  َجلََس َعلَْيِه الصَّ

ِعْلُم ِمْقدَاِر فلها المعنى  الُوقُْوُف َعلَى ِمْقدَاِر ثَْرَوتِِهْم.وفعل "َوقََف يَِقُف َعلَى المثال" 

ِة. فلها  َحالَتِِهْم الِعْلِميَّةِ  َعلَى واإِلْطَّلعُ . وفعل أَْطلََع يُْطِلُع َعلَى المثال ثَْرَوتِِهمْ  َوالِصاحَّ

يَْحُصَل ااِلتاَِحادُ  . وفعل َحَصَل يَْحُصُل َعلَى المثال َوأَنْ ةِ فَْهُم َحالَتِِهْم الِعْلِميَّ المعنى 

 يَْمِلَك ااِلتاَِحادُ  الُحُكْوِميَِّة. فلها المعنى َوأَنْ  بِنَْقِل بََضائَِع ُمْختَِلفٍَة ِللَمَصاِلحِ  ُعقُْودٍ  َعلَى

 الُحُكْوِميَّةِ  بِنَْقِل بََضائَِع ُمْختَِلفٍَة ِللَمَصاِلحِ  ُعقُْودًا

 

 األفعال المتعدية بـ "عن"  

 

األفعال المتعدية بـ "عن"  في هذا الكتاب مثل فعل "َرِضَي يَْرَضى َعْن" بمعنى 

ْيقُ  قَبِلَهُ هللاُ في جملة،  َوأَبُو في موضوع أثر  َما َمَنعَتْهُ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ  بَْكٍر الِصداِ

. وفعل "تََخلَّى 40األخّلق اإلسّلمياة في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 
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 بِراِ الَواِلدَْيِن َوالتََّحلاِي بِالفََضائِلِ  يَتََخلَّى َعْن" بمعنى تََرَك يَتُْرُك في جملة َوَعلَى

الح ف َعنِ  والتََّخلاِي ذَائِِل في موضوع الوطن والوطنيا الصا ي معجم األفعال الرَّ

. فعل دَفََع يَدْفَُع َعْن بمعنى َحَمى يَْحِمْي في جملة 90المتعداية بحرف، صفحة 

 بُِكلاِ َما تَْمِلُك ِمْن َماٍل َونَْفٍس  َعْنهُ  ِللدا الرفق ِفَاعِ  أَن تَُهبَّ ُمْستَْبِسًّل ُشَجاًعا فَالَواِجبُ 

 

الح في المنجد في ا . 218للاغة واألعّلم، صفحة في موضوع الوطن والوطنيا الصا

ُم في جملة يَأُْمرُ  َم يَُحراِ المْنَكِر  َويَْنَهى َعنِ  بِالمْعُروفِ  فعل نََهى يَْنَهى َعْن بمعنى َحرَّ

عفاء في المنجد في اللاغة واألعّلم، صفحة  فق بالخدم والضا  . 843في موضوع الرا

  . قد اتاضحت أن معاني األفعال المتعداية بحرف الجرا متعدادة حسب حرف الجرا

ولتحقيق اليبانات الواردة، فتضع الباحثون معاني األفعال المتعداية بـ "عن" في 

ته. والجملة هي ما يلي : فعل َرِضَي يَْرَضى َعْن  جملة مفيدة لمطابقة المعنى وصحا

داِ  المثال َو أَبُو بَْكٍر  فلها المعنى َو أَبُو  َما َمنَعَتْهُ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ْيُق بَْكٍر الِصا

ْيُق  داِ بِراِ الَواِلدَْيِن َوالتََّحلاِي   َما َمنَعَتْهُ. فعل تََخلَّى يَتََخلَّى َعْن المثال َوَعلَى هللاُ قَبِلَهُ الصاِ

ذَائِلِ  َعنِ  والتََّخلاِي بِالفََضائِِل   بِراِ الَواِلدَْيِن َوالتََّحلاِي بِالفََضائِلِ  َعلَى. فلها المعنى وَ الرَّ

ذَائِلِ  وتَْرك فَاعِ لِ  أَن تَُهبَّ ُمْستَْبِسًّل ُشَجاًعا . وفعل دَفََع يَدْفَُع َعْن المثال فَالَواِجبُ الرَّ  لداِ

 تَْبِسًّل ُشَجاًعاأَن تَُهبَّ ُمسْ  بُِكلاِ َما تَْمِلُك ِمْن َماٍل َونَْفٍس. فلها المعنى فَالَواِجبُ  َعْنهُ 

 بِالَمْعُروفِ  المثال يَأُْمرُ   بُِكلاِ َما تَْمِلُك ِمْن َماٍل َونَْفٍس. فعل نََهى يَْنَهى َعنْ  ِحَماهُ لِ 

ُم المْنَكَر. َويُ  بِالَمْعُروفِ  فلها المعنى يَأُْمرُ  المْنَكِر. َويَْنَهى َعنِ   َحراِ

 

 المتعدية بـ "من"   األفعال

 

بـ "من"  في هذا الكتاب عددها واحدة هي فعل بَلََغ يَْبلُُغ ِمْن بمعنى األفعال المتعدية 

ِ فِي ِمنَ  بَْعُضَها بَلَغَ  أَثََّر يَُؤثاُِر فِي في جملة َوقَدْ  نَاِعيا َمدَى ِعْشِرْيَن َعاًما  التَّقَدُِّم الِصا

.  ولتحقيق اليبانات 21في موضوع األسرة في معجم األفعال المتعداية بـ، صفحة 

الواردة، فيضع الباحثون معاني األفعال المتعداية بـ "من" جملة مفيدة لمطابقة 

ته.  والجملة هي ما يلي : َوقَدْ  ِ  ِمنَ  بَْعُضَها بَلَغَ  المعنى وصحا نَاِعيا  فِي التَّقَدُِّم الِصا

نَاِعيَّ التَّقَدَُّم  بَْعُضَها أَثَّرَ  َوقَدْ َمدَى ِعْشِرْيَن َعاًما. فلها المعنى   َمدَى ِعْشِرْيَن    فِيالصاِ

 َعاًما. 
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 األفعال المتعدية بـ "إلى"

 

األفعال المتعدية بـ "إلى"  في هذا الكتاب مثل فعل نََظَر يَْنُظُر إِلَى بمعنى أَْبَصَرهُ 

لَهُ بِعَْينِِه في جملة نََظرَ  َمِن نَْظَرةً  فَاِحَمةً في  اإِلْسَّلُم  َوتَأَمَّ موضوع أثر إِلَى الزَّ

. فعل دََعا يَدُْعو إِلَى 817األخّلق اإلسّلمياة في المنجد في اللاغة واألعّلم، صفحة 

ةً إِنََّما َب في جملة فَاألَدْيَاُن الَسَمِويَّةُ َواإِلْسَّلُم َخاصَّ  تَدُْعو إِلَى بمعنى َرغََّب فِْيِه َوقَرَّ

الح في معجم األفعال المتعداية  النَّاِس في موضوع الوطن والوطنيا  التَّآلُِف بَْينَ  الصا

.  فعل َوَصَل يَِصُل "إِلَى" بمعنى  بَلَغَهُ يَْبلُُغ في جملة والتَّْحِصْيِل 99بحرف، صفحة 

الح في معجم  تَِصَل إِلَى َحتَّى ةِ في موضوع الوطن والوطنيا الصا النِاَهايَِة المْرُجوَّ

يَِصُل  إِلَى  بمعنى بَلَغَهُ يَْبلُُغ في  .  فعل َوَصلَ 344األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

ِللُوُصْوِل إِلَْيِه في موضوع الحياة الطايابة في معجم األفعال  العََملَ  جملة َوأَِحبَّ 

هُ أو َطلََب بِعَْينِِه أو 344المتعداية بحرف، صفحة  . فعل قََصدَ يَْقُصدُ إِلَى بمعنى أَمَّ

قََصدَ إِلَْيِه في موضوع اإلخّلص في معجم  ْم يَُوفَّْق فِْيَماِمْنُهْم لَ  اْعتََمدَ في جملة َكثِْير  

 . 294األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

 

ـ إلى جملة مفيدة  ولتحقيق اليبانات الواردة، فيضع الباحثون معاني األفعال المتعداية ب

ته. والجملة هي ما يلي : فعل نََظَر يَْنُظُر إِلَى المثال  نََظرَ  لمطابقة المعنى وصحا

من نَْظَرةً فَاِحَمةً. فلها المعنى إِلَى  اإِلْسَّلمُ  من نَْظَرةً فَاِحَمةً.  اإِلْسَّلمُ أَْبَصَر الزا الزا

ةً إِنََّما  التَّآلُفِ  تَدُْعو إِلَى فعل دََعا يَدُْعو إِلَى المثال فَاألَدْيَاُن السََّمِويَّةُ َواإِلْسَّلُم َخاصَّ

ةً إِنََّماالنَّاِس. فلها  بَْينَ  َب التَّآلُفَ  المعنى فَاألَدْيَاُن السََّمِويَّةُ َواإِلْسَّلُم َخاصَّ  بَْينَ  قَرَّ

ةِ  تَِصَل إِلَى النَاِس. فعل َوَصَل يَِصُل إِلَى المثال والتَّْحِصْيِل َحتَّى . فلها النِاَهايَِة المْرُجوَّ

ةَ .النِاَهايَةَ الَمرْ  تَْبلُغَ  المعنى والتَْحِصْيِل َحتَّى ِمْنُهْم لَْم  فعل قََصدَ يَْقُصدُ المثال َكثِْير   ُجوَّ

 . َطلَبَهُ  ِمْنُهْم لَْم يَُوفَّْق فِْيَما . فلها المعنى َكثِْير  قََصدَ إِلَْيهِ  يَُوفَّْق فِْيَما

 

 األفعال المتعدية بـ "في" 

   

األفعال المتعدية بـ "في"  في هذا الكتاب مثل فعل أَثََّر يَُؤثاُِر فِي بمعنى تََرَك يَتُْرُك 

ثِقَِة الَجَماِهْيِر بَِها في موضوع المثل الكامل للبائع  تَأْثِْيًرا َكبِْيًرا فِي في جملة تَُؤثاِرُ 
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بمعنى َحبَّ . فعل َرِغَب يَْرَغُب فِي 7في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

ْغبَةُ فِي يَُحبَّ في جملة يَْحِملَُها َعلَى ذَِلكَ  اإِلْصَّلحِ في موضوع اإلحصاء العام  الرَّ

 . فعل نََظَر يَْنظُُر فِي بمعنى تَدَبََّرهُ 130في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة  

في موضوع  َما فََسدَ ِمْنَها تَْنُظُر فِي ِعَماَرةِ األَْرِض َوإِْصَّلحِ  وفَكََّر في جملة ثُمَّ 

 . فعل نََظَر يَْنُظُر 817اإلحصاء العام في معجم المنجد في اللاغة واألعّلم، صفحة 

أَْمِرنَا بِاْعتِبَاِرنَا أَْفَرادًا َوُمْجتَِمِعْيَن  نََظْرنَا فِيْ  فِي بمعنى تَدَبََّرهُ وفَكََّر في جملة َوإِذَا

. فعل أَثََّر يَُؤثاُِر 389في موضوع الناظام في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

يَِّة التِيْ  ِ  تَُؤثاُِر فِي المْحُصْواَلتِ  فِي بمعنى تََرَك يَتُْرُك في جملة ِمثُْل التَقَلُّبَاِت الَجوا

ي موضوع مستوى المعيشة في البّلد الزراعياة والصناعياة في معجم الِزَراِعيَِّة ف

 .7األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

 

ولتحقيق اليبانات الواردة، فيضع الباحثون معاني األفعال المتعداية بحرف الجرا في 

ته. والجملة هي ما يلي : فعل أَثََّر يَُؤثاُِر فِي المث ال جملة مفيدة لمطابقة المعنى وصحا

بَِها. فعل  ثِقَِة الَجَماِهْيرِ  يَتُْرُك أَثَرَ الَجَماِهْيِر بَِها. فلها المعنى  ثِقَةِ  تَأْثِْيًرا َكبِْيًرا فِي تَُؤثاِرُ 

ْغبَةُ فِي َرِغَب يَْرَغُب فِي يَْحِملَُها َعلَى ذَِلكَ  . فلها المعنى يَْحِملَُها َعلَى اإِلْصَّلحِ  الرَّ

األَْرِض َوإِْصَّلحِ  تَْنُظُر فِي ِعَماَرةِ  ثُمَّ فعل نََظَر يَْنُظُر فِي المثال  ُحبُّ اإِلْصَّلحِ. ذَِلكَ 

 األَْرِض َوإِْصَّلحِ َما فََسدَ ِمْنَها.  تُدَباُِر ِعَماَرةَ  َما فََسدَ ِمْنَها. فلها المعنى ثُمَّ 

 

 األفعال المتعدية بـ "الباء"

   

األفعال المتعدية بـ "الباء"  في هذا الكتاب مثل فعل أَْقَسَم يُْقِسُم ِب بمعنى َحلََف 

فِي ِكتَابِِه في موضوع أثر األخّلق اإلسّلمياة  بِهِ  هللاُ ُسْبَحانَهُ  يَْحِلُف في جملة فَأَْقَسمَ 

ى . فعل َشعَُر يَْشعُُر ِب بمعن294في معجم معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

يَْشعُُر بَِجّلَِل المقَسَِّم بِِه في موضوع  فِي َهذَا القََسِم َما أََحسَّ يُِحسُّ في جملة أَفَلَْيسَ 

. فعل  أََخذَ 179األفعال المتعداية بحرف، صفحة  أثر األخّلق اإلسّلمياة في معجم

ُل في جملة واألَْخذُ بأَْسبَاِب الَحَضارَ  لَهُ يَُحصاِ َوالِعْمَراِن في  ةِ يَأُْخذُ ِب بمعنى َحصَّ

. فعل َرفََق 8موضوع اإلحصاء العام في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

 بِِهمْ  َويَْرفِقَ  يَُحْوَطُهْم بِِعنَايَتِِه َويَتَفَقَّدَُهمْ  يَْرفُِق ِب بمعنى لََطَف يَْلَطُف في جملة َوأَنْ 
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األفعال المتعداية بحرف،  في موضوع أثر األخّلق اإلسّلمياة في معجم َواَل يُْهِملَُهمْ 

 . 132صفحة 

 

ولتحقيق اليبانات الواردة، يضع الباحثون معاني األفعال المتعداية بالباء في جملة 

ته. والجملة هي ما يلي : فعل أَْقَسَم يُْقِسُم ِب، والمثال:  مفيدة لمطابقة المعنى وصحا

فِي ِكتَابِِه. فعل َشعَُر  ُسْبَحانَهُ  هللاُ  فََحلَفَهُ فِي ِكتَابِِه. فلها المعنى  بِهِ  ُسْبَحانَهُ هللاُ  فَأَْقَسمَ 

بِِه، فله المعنى  يَْشعُُر بَِجّلَِل المقَسَّمِ  َمافِي َهذَا القََسِم  يَْشعُُر ِب، والمثال: أَفَلَْيسَ 

واألَْخذُ المقَسَِّم بِِه. وفعل: أََخذَ يَأُْخذُ ِب والمثال:  يُِحسُّ َجّلَلَ  فِي َهذَا القََسِم َما أَفَلَْيسَ 

 َوالِعْمَران. فعل  الَحَضاَرةِ  َوتَْحِصْيُل أَْسبَابِ َوالِعْمَراِن. فلها المعنى  الَحَضاَرةِ  بأَْسبَابِ 

َواَل يُْهِملَُهْم. فلها  ِهمْ بِ  َويَْرفِقَ  يَُحْوَطُهْم بِِعنَايَتِِه َويَتَفَقَّدَُهمْ  َرفََق يَْرفُِق ِب المثال َوأَنْ 

 َواَل يُْهِملَُهْم.  ويَْلَطفُُهمْ  يَُحْوَطُهْم بِِعنَايَتِِه َويَتَفَقَّدَُهمْ  المنعى َوأَنْ 

 

 األفعال المتعدية بـ "الالم"

   

األفعال المتعدية بـ "الّلم"  في هذا الكتاب مثل فعل فََرَض يَْفِرُض ل بمعنى أَْعَطى 

في موضوع أثر األخّلق اإلسّلمياة في  فََرُضْوا لَهُ  ثُمَّ  في جملة نَْفِرُض لََك، يُْعِطي 

بمعنى أَْصفَى   . فعل أَْخلََص يُْخِلُص لِ 272معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

يَاَء في جملة َوالَخدَُم اَل يَْنَصُحْوَن َمْخدُْوِمْيِهْم َواَل   إِالَّ إِذَا يُْخِلُصْوَن لَُهمْ  َوتََرَك الراِ

فق بالخدم والضاعفاء في معجم  تََحقَّقُْوا أَنَُّهْم ُشَرَكاُء فِي النِاْعَمِة في موضوع الرا

. فعل َسَمَح يَْسَمُح ِل بمعنى أَْعَطاهُ يُْعِطْي في 86األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

فق بَِساَعٍة ِمَن النَّ  يَْسَمَح ِللَخاِدمِ  َكذَِلَك أَنْ  جملة َوَعلَْيهِ  ُح فِْيَها في موضوع الرا َهاِر يَتََروَّ

. فعل َصلََح يَْصلُُح 160بالخدم والضاعفاء في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة 

يَْصلُُح  اِْختِيَاِرَك إِنََّما ُهَو فِي نَْوعِ العََمِل الاذي ِل بمعنى َوافََق يَُوافُِق في جملة َوُكلُّ 

. 194وع العمل في معجم األفعال المتعداية بحرف، صفحة َوتَْصلُُح لَهُ في موض لَكَ 

تِهِ  فِي ُمْخِلًصا يَْعَملْ  فعل أَْخلََص يُْخِلُص ِل بمعنى تََرَك الِريَاَء في جملة َمنْ   َعَمِلِه أِلُمَّ

ُ النَّاِس في موضوع اإلخّلص معجم األفعال المتعداية  َوَوَطنِِه تَْهَوى إِلَْيِه أَْفئِدَة

 . 86بحرف، صفحة 
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ولتحقيق اليبانات الواردة، يضع الباحثون معاني األفعال المتعداية بالّلم في جملة 

ته. والجملة هي ما يلي : فعل فََرَض يَْفِرُض للمثال  مفيدة لمطابقة المعنى وصحا

  ُص لِ . فعل أَْخلََص يُْخلِ ْعُطْوهُ أَ   ثُمَّ  ،نُْعِطْيكَ . فلها المعنى فََرُضْوا لَهُ  ثُمَّ  ،لَكَ  نَْفِرضُ 

تََحقَّقُْوا أَنَُّهْم ُشَرَكاُء  إِالَّ إِذَا يُْخِلُصْوَن لَُهمْ  المثال َوالَخدَُم اَل يَْنَصُحْوَن َمْخدُْوِمْيِهْم َواَل 

تََحقَّقُْوا  إِالَّ إِذَا  َواَل يُْصِفْيِهمْ فِي النِاْعَمِة. فلها المعنى َوالَخدَُم اَل يَْنَصُحْوَن َمْخدُْوِمْيِهْم 

 يَْسَمَح ِللَخاِدمِ  أَنْ َكذَِلَك  أَنَُّهْم ُشَرَكاُء فِي الناِْعَمِة. فعل َسَمَح يَْسَمُح ِل المثال َوَعلَْيهِ 

ُح فِْيَها. فلها المعنى َوَعلَْيهِ  بَِساَعٍة ِمَن  يُْعِطَي الَخاِدمَ  أَنْ َكذَِلَك  بَِساَعٍة ِمَن النََّهاِر يَتََروَّ

ُح فِيْ  اِْختِيَاِرَك إِنََّما ُهَو فِي نَْوعِ العََمِل  َها. فعل َصلََح يَْصلُُح ِل المثال َوُكلُّ النََّهاِر يَتََروَّ

 اِْختِيَاِرَك إِنََّما ُهَو فِي نَْوعِ العََمِل الاذي فلها المعنى َوُكلُّ  َوتَْصلُُح لَهُ.  يَْصلُُح لَكَ  الاذي

تِهِ  َعَمِلهِ  فِي ُمْخِلًصا يَْعَملْ  المثال  َمنْ . فعل أَْخلََص يُْخِلُص ِل تَُوافِقُهُ وَ  يَُوافِقُكَ   أِلُمَّ

ُ النَّاِس. فلها المعنى َمنْ  تِهِ  َعَمِلهِ  ُمْصِفيَ يَْعَمْل  َوَوَطنِِه تَْهَوى إِلَْيِه أَْفئِدَة َوَوَطنِِه  أِلُمَّ

 تَْهَوى إِلَْيِه أَْفئِدَةُ النَّاِس.

 

  الخالصة

 

التي يتعداى بها الفعل في كتاب القراءة الوافية نتيجة البحث فهي: أنا حروف الجرا 

ر للصافا الساادس فهي: "على" وتتمثل في   12جملة، و"عن" وتتمثل في  28المقرا

جمل، و"في" وتتمثل  9جملة و"من" وتتمثل في جملة واحدة، و"إلى" وتتمثل في 

 جمل. وتقع هذه 10جملة، والّلم وتتمثل في  25جمل والباء وتتمثل في  7في 

فعّل. و قد اختلفت معاني  58جملة تشتمل على  92أالفعال المتعداية بحرف الجرا في 

ى األفعال المتعداية بحرف  األفعال بسبب اختّلف حروف الجرا التي يتعداى بها، فتسما

. قد ثبتت معاني األفعال المتعداية بحرف الجرا وتبقى معانيها.  الجرا

 

الباحثون أن يكون هذا البحث نافعا منتفعا وانطّلقا من نتائج هذا البحث يرجو 

اء خاصاة لطّلاب علم اللاغة العربياة. وعسى أن يكون البحث زادا في خزانة علم  للقرا

لوا هذا الموضوع حتاى يكون  اللاغة العربياة، كما يرجون من الباحثين اآلخرين أن يكما

 البحث أحسن وأكمل.
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